
П Р И Л О Ж Е Н И Е   № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИE 

за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: 

„Цялостно сервизно обслужване на 2 броя печатащи устройства „XEROX DP 135”  в  
„Хибриден център” на Специализирано поделение „Българска филателия и 

нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД 

1. Предмет на обществената поръчка: „Цялостно сервизно обслужване на 2 броя печатащи 
устройства „XEROX DP 135” в  „Хибриден център” на Специализирано поделение „Българска 
филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД на стойност до 66 000 /шестдесет и шест 
хиляди/  лева  без ДДС. 

2. Място на изпълнение - Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към 
„Български пощи“ ЕАД, находящо се на адрес: гр. София 1612, р-н Красно село, ул.„Хайдушка 
поляна“ № 8.  

3. Описание на техниката: 

3.1. Два /2/ бр. печатащи устройства „XEROX DP 135”. 

4. Общи изисквания.  

4.1. Участникът да разполага с обучени и сертифицирани от производителя за този вид оборудване 
сервизни специалисти. 

4.2. Участникът да притежава сертификат по ISO 9001:2008. 

4.3. Участникът да има опит в цялостното сервизно обслужване на подобни печатащи устройства на 
територията на Република България.  

5. Изисквания за профилактика, сервизно обслужване и ремонт. 

5.1.   Участникът трябва да има възможност да осигури цялостно сервизно обслужване на 
оборудването, както следва:  

 Посещение на обекта при обаждания за сервизно обслужване, повреда и профилактика; 
 Посещенията при обаждане за сервизно обслужване се извършва в рамките на 
установеното работно време: от 9:00 часа до 17:30 часа;   
 Посещенията при обаждане за повреда се извършва както следва: 

• При напълно нефункциониращо оборудване – с предимство до 4 работни часа  в рамките на 
установената работно време; 

• При частично  нефункциониращо оборудване – по реда на приемане на заявките, но не   по-
късно от следващия работен ден; 

 Труд на сервизните специалисти; 



 Осигуряване и безплатна доставка на всички необходими резервни части за посоченото 
оборудване; 
 Осигурявяне и безплатна доставка на консумативи - тонер, девелопер, фоторецептор и 
др., с изключение на хартия и други помощни материали, необходими за производството. 
 Осигуряване на софтуерен лиценз. 

6. Специфични изисквания. 

6.1. Участникът трябва да представи копие на документ от производителя, удостоверяващ 
оторизация за сервизна дейност. 

6.2. Участникът трябва да представи копие на сертификат от производителя  за обучени сервизни 
специалисти за този тип оборудване. 

6.3. Участникът трябва да представи копие на сертификат по ISO 9001:2008 . 

7.  Критерий за оценка на офертите е: „най-ниска цена”.  

 

 



Приложение № 2 
 

 
  

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 
 
 
1. Фирма /наименование/ на участника:  
 
...................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
2. Седалище и адрес на управление: 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
ЕИК по Търговския регистър(или Булстат номер): .............................................................. 
 
ЕИК по ЗДДС: BG ................................................................................................................. 
 
Телефон: 
...................................................................................................................................................... 
Факс: 
...................................................................................................................................................... 
 
Електронен адрес : 
.................................................................................................................................................. 
 
 
3. Адрес за кореспонденция: .............................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
4. Лице за контакти: ............................................................................................................... 
 
Длъжност:.................................................................................................................................. 
 
Телефон:...................................................................................................................................... 
 
Факс: 
...................................................................................................................................................... 
 
 
Дата: .......................2013 г.                Подпис и печат: .................................... 



                  
 

Приложение № 3 
                                                                                              /образец на техническо предложение/ 
............................................................................................................................................................... 
                                                                /наименование на участника/ 

 
ДО 
СП“БЪЛГАРСКА ФИЛАТЕЛИЯ И 
НУМИЗМАТИКА“ - 
„БЪГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД 
ул. “ХАЙДУШКА ПОЛЯНА”, № 8  
1612 СОФИЯ 

   
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: 

„Цялостно сервизно обслужване на 2 броя печатащи устройства „XEROX DP 135”  в  
„Хибриден център” на Специализирано поделение „Българска филателия и 

нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,  
В отговор на публикуваната от Вас публична покана за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет: „Цялостно сервизно обслужване на 2 броя печатащи устройства 
„XEROX DP 135” в „Хибриден център” на Специализирано поделение „Българска 
филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД, Ви представяме нашето техническо 
предложение за изпълнение на обществената поръчка като декларирам, че: 

 
 1. Приемам/е изцяло, без резерви или ограничения в тяхната цялост, условията на 
Техническото задание,  /Приложение № 1/ от документацията за участие. 

 
 2. Приемам/е да изпълня/им обществената поръчка за срок от 1 /една/ година или до 
изчерпване на финансовия ресурс, считано от датата на влизане в сила  на договора за 
изпълнението й. 

 

 3. Предлагам/е да изпълня/им обществената поръчката в съответствие с Техническото 
задание, с място на изпълнение на поръчката на територията на Специализирано поделение 
„Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, находящо се на адрес: гр. 
София 1612, р-н Красно село, ул.„Хайдушка поляна“ № 8.. 
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2 

 

  4. Приемам/е изцяло предложения проект на договор и при решение за определянето 
ми/ни за изпълнител ще сключа/им договора по надлежен начин. 

 

 5. Настоящата оферта е валидна за срок от 60 календарни дни, считано от 
крайния срок за получаване на офертите. 

            

 
 
 
 
 
 Дата : ......................2013 г.                  Подпис и печат : 
                              ................................... 
 
                                                                            /длъжност и име/ 
 
 
 
 
  
 
 

                



                  
 

 

Приложение № 4 
                                                                                              /образец на ценово предложение/ 
............................................................................................................................................................... 
                                                                /наименование на участника/ 

 
ДО 
СП“БЪЛГАРСКА ФИЛАТЕЛИЯ И 
НУМИЗМАТИКА“ - 
„БЪГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД 
ул. “ХАЙДУШКА ПОЛЯНА”, № 8  
1612 СОФИЯ 

   

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: 

„Цялостно сервизно обслужване на 2 броя печатащи устройства „XEROX DP 135”  в  
„Хибриден център” на Специализирано поделение „Българска филателия и 

нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,  
След като се запознахме с изискванията на публичната покана за участие за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Цялостно сервизно обслужване на 2 броя 
печатащи устройства „XEROX DP 135” в „Хибриден център” на Специализирано поделение 
„Българска филателия и нумизмат” към „Български пощи” ЕАД“, с Възложител 
Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” 
ЕАД, 
подписаният/те...................................................................................................................................., 
представляващ/и ............................................................................................,  заявявам/е следното: 

Предлагам(е) цени за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Цялостно 
сервизно обслужване на 2 броя печатащи устройства „XEROX DP 135” в „Хибриден център” 
на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизмат” към „Български пощи” 
ЕАД, както следва: 

 
ЦЕНИ: 
 

Модел 
на 

устройството 

Сериен 
номер План 

Общ обем 
отпечатъци, 
включени в 
месечната 
такса 

Месечна 
такса 

Цена  на 
включен 
черно-бял 
отпечатък 

Цена на 
допълнителен 
черно-бял 
отпечатък 

DP135 
2480234742 

1. 300 000 .......... лв. ............ лв. ............... лв. 
2480234769 

DP135 
2480234742 

2. 400 000 .......... лв. .............. лв. ............... лв. 
2480234769 
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DP135 
2480234742 

3. 500 000 ......... лв. .............. лв. ............... лв. 
2480234769 

      DP135 2480234742    4.        600 000 .     ........ лв. .............. лв. ............... лв. 2480234769 

      DP135 2480234742    5.        800 000      ......... лв. .............. лв. ............... лв. 2480234769 

      DP135 2480234742    6.        1 000 000      ......... лв. .............. лв. ............... лв. 2480234769 

     DP135 2480234742    7.        1 500 000      ......... лв. .............. лв. ............... лв. 2480234769 
 
 
Така предложените цени включват всички разходи за изпълнение на поръчката, а 

именно: 
 

• Такса за посещение на обекта при обаждания за сервизно обслужване, повреда и 
профилактика; 

• Труд на сервизните специалисти; 

• Осигуряване и безплатна доставка на всички необходими резервни части за посоченото 
оборудване; 

• Осигуряване и безплатна доставка на консумативи - тонер, девелопер, фоторецептор и 
др., с изключение на хартия и други помощни материали, необходими за производството. 

• Осигуряване на софтуерен лиценз. 

 
. Срок на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ дни. 

 

             

 Дата : .........................2013 г.         Подпис и печат : 
                               ................................... 
 
 
 
  
 



П Р И Л О Ж Е Н И Е   № 5 
                                                                                                                     ПРОЕКТ! 

 
 

ДОГОВОР 

за „Цялостно сервизно обслужване на 2 броя печатащи устройства „XEROX DP 
135” в  „Хибриден център” на Специализирано поделение „Българска 

филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД 

 
Днес, .......................2013 г., в гр. София, се сключи настоящият договор между: 
 
1. СП „БЪЛГАРСКА ФИЛАТЕЛИЯ И НУМИЗМАТИКА” към „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 
ЕАД, с адрес: гр. София, ул. Хайдушка поляна № 8, ЕИК 121396123, представлявано от 
Филипа Живкова, в качеството и на пълномощник /упълномощена от Деян Дънешки - 
Главен изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, с пълномощно рег. № 7835, 
заверено но 09.06.2010г. от нотариус Валентина Георгиева, рег. № 340 в НК, район на 
действие-СРС/ Директор на Специализирано поделение „Българска филателия и 
нумизматика”, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 
 
и  
 
2. ............................................................, със седалище и адрес на управление гр. София, 
.........................................................................................., ЕИК ..............................., 
представлявано от ................................................................................................., наричано 
по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна. 
 

Настоящият договор се сключи на основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените 
поръчки, въз основа на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Цялостно сервизно обслужване на 2 броя печатащи устройства „XEROX DP 135” в  
„Хибриден център” на Специализирано поделение „Българска филателия и 
нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД” и съгласно утвърден от Възложителя 
протокол от ..................2013 г. за заседание на длъжностните лица, определени със 
заповед № РД-БФН-............../................2013 г. на Директора на Специализирано 
поделение „Българска филателия и нумизматика“. 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 
извършва цялостно сервизно обслужване на 2 броя печатащи устройства „XEROX DP 
135”, намиращи се в гр. София, ул. Хайдушка поляна № 8. 

 

 

ІІ. ОБОРУДВАНЕ И ЦЕНИ 
 



модел сериен номер План 

Общ обем 
отпечатъци, 
включени в 
месечната 
такса 

Месечна 
такса 

Цена  на 
включен 
черно-бял 
отпечатък 

Цена на 
допълнителен 
черно-бял 
отпечатък 

DP135 
2480234742 

1. 300 000 .......... лв. ............ лв. ............... лв. 
2480234769 

DP135 
2480234742 

2. 400 000 .......... лв. .............. лв. ............... лв. 
2480234769 

DP135 
2480234742 

3. 500 000 ......... лв. .............. лв. ............... лв. 
2480234769 

DP135 2480234742    4.        600 000 .     ........ лв. .............. лв. ............... лв. 2480234769 

DP135 2480234742    5.        800 000      ......... лв. .............. лв. ............... лв. 2480234769 

DP135 2480234742    6.        1 000 000      ......... лв. .............. лв. ............... лв. 2480234769 

DP135 2480234742    7.        1 500 000      ......... лв. .............. лв. ............... лв. 2480234769 
• FSMA планът за месеца се определя в края на месеца в зависимост от 

произведените през месеца отпечатаци. 
• Посочените цени са в български лева и не включват ДДС. 

Адрес на инсталацията: гр.София 1612, р-н Красно село, ул. Хайдушка поляна № 8. 
 

Забележки: 
 

1. Ако на посочения за инсталация адрес има повече от едно изделие, аналогично на 
горното, Договорът важи само за това с посочените по-горе серийни номера. За 
всяко друго от намиращите се на адреса изделия се сключва отделен договор.  

 

2. Сумата за направени копия за настоящия месечен период се получава, като от 
показанията на броячите в края на периода се извадят показанията на броячите в 
началото на периода и  разликата  се умножава по съответната цена за копие.   

 
3. Дължимата сума се начислява в срок от 10 (десет) работни дни след края на  

съответния календарен месец. Начисляването се извършва с данъчна фактура, като 
дължимата сума се изчислява в лева. Плащането се извършва чрез банков превод в 
срок от 7 (седем) работни дни от датата на издаване на фактурата по следната 
сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ...........................................................................................: 

 

Банка:      ...................................................  
   Банков идентификационен код:  .................................................. 

Разплащателна сметка:   ..................................................... 
 

Плащането се счита за извършено в момента на дебитиране на сметката на     
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
 4.        Плащания: 



 а)     ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява да осигурява редовни справки от броячите винаги,    
когато такива се поискат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че не направи това, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ си запазва правото  да издаде съответни фактури по своя 
преценка. Корекцията може да се отбележи в следващата фактура. 

 б)    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плаща сумата за направени копия и разходите, 
посочени в раздел ІХ, т. 2  от настоящия договор. 

 в)   В случай на забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при плащането на цената по раздел ІІ, т. 2  
от настоящия договор с повече от 10 (десет) работни дни след определения срок 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законната лихва за забава върху дължимата сума за 
всеки просрочен ден. Паричните суми по лихвите се превеждат по банковата 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в раздел ІІ,  т. 3 от настоящия договор.  

 
 

5. Ако този Договор се сключва за изделие, което вече е инсталирано, същото трябва 
да бъде приведено в състояние, отговарящо на стандартите на производителя 
съгласно броя направени копия, отчетени по брояча. Подлежащите на замяна 
консумативни части (фоторецептор, девелопер, части от изпичащата и 
почистващата система и от системата за подаване и транспорт на хартия и 
оригинали) и други резервни части, необходими за възстановяване на пълната 
функционалност на изделието, се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди подписване 
на Договора. Така закупените резервни части се заменят веднага след подписване на 
Договора. Ако Договора се подпише до седем работни дни след посещението за 
установяване на техническото състояние на изделието, всички посещения, свързани 
с подготовката на изделието, са безплатни. В противен случай те се заплащат 
съгласно действащите цени на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 
 Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година или до изчерпване на 
финансовия ресурс, считано от ...............................2013 г. с броячите от раздел VІІІ.  
 

ІV. ДОГОВОРЪТ ВКЛЮЧВА: 

Сумата за направени копия осигурява цялостно сервизно обслужване за всички 
направени копия и включва: 

 работа по време на официалното работно време; 
 такса за посещение; 
 безплатна доставка на всички необходими резервни части, с изключение на 
случаите, посочени в раздел ІХ, т. 2 от настоящия договор; 

 безплатна доставка на консумативи – тонер, девелопер, фоторецептор и др., с 
изключение на хартия и други помощни материали, необходими за 
производството; 

 осигуряване на софтуерен лиценз. 
 
 
 

 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  



 

Доставката на необходимите резервни части и консумативи, включени в цената за 
копие, се извършва както следва: 
 

За договори, при които адресът на инсталация се намира на разстояние до 30 км от 
склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 

 тонер, девелопер и фоторецептор - от склада в гр. София - за заявки до 12 ч. 
същия ден, за заявки след 12 ч. на следващия работен ден до 12 ч; 

 консумативни части, подложени на изхабяване в процеса на копиране - от 
склада в гр. София при необходимост; 

 други резервни части - от склад в чужбина чрез куриер. 
 

За договори, при които адресът на инсталация се намира на разстояние  повече от 30 км 
от склада на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 

 тонер - от склада в гр. София на следващия работен ден чрез куриер; 
 консумативни части, подложени на изхабяване в процеса на копиране - от 
склада в гр. София при необходимост; 

 други резервни части - от склад в чужбина чрез куриер в срок, който се 
определя от стандартните срокове за доставка на куриерските фирми. 

 

Забележка: при всички случаи, когато доставката се извършва чрез куриерски служби, 
същата е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се осъществява в сроковете, които 
куриерските служби осигуряват съобразно стандартните си общи условия. 
 

V.  ОБАЖДАНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ: тел.  ........................, факс ...................... 
 

VІ. ОФИЦИАЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ:  9:00 до 17:30 от понеделник до петък /с 
изключение на официалните празници/ 
 

VІІ. ПОСЕЩЕНИЯТА при обаждане за повреда се извършват 
 

 при напълно нефункциониращо оборудване - с предимство, до 4 работни часа в 
рамките на работното време; 

 при частично нефункциониращо оборудване - по реда на приемане на заявките, 
но не по-късно от следващия работен ден. 

 

VІІІ. ДАТА НА ВЛИЗАНЕ СИЛА: ...................... ПРИ НАЧАЛНИ БРОЯЧИ: 
 

модел Сериен номер Брояч 
DP135 2480234742  
DP135 2480234769  

 
 
 
ІХ.    ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 



 
1.. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява в рамките на този Договор необходимите 
консумативи за посоченото в Договора оборудване, с изключение на: 

а) цветен тонер и девелопер за копирни машини и принтери с възможност за 
допълнителен цвят; 

б) всички разходи отнасящи се до т. 2 б), в), г), д) и е) посочени по-долу; 
в) Хартия и други помощни материали /термоустойчиво фолио, самозалепващи се 

етикети, телбод, тел за подшиване, термолента и др./. 
 

2. Сумата за направени копия не включва: 

а) Всякакви посещения, поправки, настройки и проверки, заявени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извън официалното работно време. Такива услуги ще се заплащат 
допълнително според съответната тарифа.  

б) Всякакви посещения, поправки, настройки и проверки, предизвикани от 
небрежна употреба на оборудването, от използването на консумативи и резервни части, 
недоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поради невнимание, неспазване и неизпълнение на 
инструкциите, посочени в Ръководството за Потребителя, грешки на оператора, 
инциденти или други причини, произтичащи от неправилна употреба на оборудването. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност и в случаите на повреди или неработещо 
оборудване, предизвикани  от или дължащи се на форсмажорни обстоятелства, 
природни бедствия, неизправности или повреди на електрическата инсталация,  
произтичащи от неправилното й изграждане или употреба. В такива случаи всички 
разходи по поправката /посещение, труд, вложени материали и резервни части/  са за 
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според действащата в момента тарифа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
в) Преместване на оборудването и всякакви поправки или настройки предизвикани 
от местенето, ако последното е извършено по молба на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява в писмена форма и минимум 10 дни предварително, ако 
желае да премества оборудването на адрес, различен от посочения в този Договор. 
/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ къде ще се мести 
оборудването и приема, че такова преместване може да бъде извършено само със 
съдействието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /. 
г) Всякакви поправки, настройки или проверки, предизвикани от промени, 
настройки, монтиране на допълнения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от неупълномощени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да не поправя или 
поддържа оборудването, ако прецени, че предприетите промени или монтираните 
допълнения правят оборудването опасно или негодно за поддръжка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
заплаща всички основни и други плащания, които дължи по настоящия договор. 
д) Всякакви посещения, поправки, настройки и проверки, предизвикани от неспазване 
на изискванията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съхранение и експлоатация на оборудването, и 
изискванията за електрическата мрежа, посочени в “Технически характеристики и 
параметри на оборудването и експлоатационни изисквания” (CED – Customer 
Expectation Document  ). 



е) Всякакви посещения, поправки, настройки и проверки, в резултат на химическо, 
механично или друго вредно въздействие върху оборудването.  

3.        Консумативи и резервни части 
а) Старите използвани консумативи и резервни части, заменени с нови в 
оборудването, остават собственост на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се предават обратно, а 
новите, поставени в оборудването, стават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този 
случай страните винаги са длъжни да се съобразяват с действащите в страната законови 
и подзаконови нормативни актове относно съхранение, оползотворяване и депониране 
на излязло от употреба оборудване.  
 

б) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си инсталира друго  оборудване, което използва същите 
консумативи, но не подлежи на поддръжка според този договор, цената на 
консумативите ще се извади от посочените в Договора цени и консумативите ще бъдат 
фактурирани отделно. 
 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и упълномощените му 
специалисти достъп до оборудването по всяко време, стига да е уведомен 
предварително в разумен срок.  
 
5.        ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Т носи отговорност за всякакви повреди на изделието, за които 
е доказано, че са причинени при поддръжката или поправката, извършени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Те се отстраняват изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При никакви 
обстоятелства, обаче, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не ще носи отговорност за възникнали загуби 
или пропуснати ползи, причинени от престой на изделието. 
 
6.       Ако престоят на напълно нефункциониращо оборудване в рамките на един 
календарен месец продължи повече от пет последователни работни дни след сроковете 
за доставка, посочени в раздел ІV, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи неустойка в размер на 1% 
на ден от таксата, преведена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предходния месец.  

а)    Ако забавянето продължи повече от десет последователни работни дни, 
неустойката е 2% на ден от горната такса.  

б)        Ако забавянето продължи повече от четиринадесет последователни работни дни, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора с писмено предизвестие. 

в)     Дължимата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ неустойка ще се приспада от сумата за 
следващия месец. В случай на прекратяване на Договора, неустойката ще бъде 
преведена по банкова сметка, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. 

 

Х.       ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 
 1.  С изтичане на уговорения срок или до изчерпване на финансовия ресурс. 

2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено. 



           3.  Този договор може да бъде прекратен от всяка една от страните едностранно с 
писмено предизвестие при виновно неизпълнение на задълженията по него от другата 
страна, продължило повече от 14 /четиринадесет/ календарни дни. 
 
           4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора едностранно, ако в резултат на 
обективни обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да 
изпълни своите задължения.  

 

ХІ.        ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ   
 
            1. Настоящият договор представлява цялостно споразумение между страните по 
предмета на този договор и отменя всякакви предварителни устни и писмени 
споразумения във връзка с горепосочения. 
 

2. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван на основание 
чл. 43, ал. 2, т. 1 от ЗОП.  
 
            3. Страните са длъжни да пазят и да не разгласяват информация, свързана с 
изпълнението на настоящия договор /финансови и други условия/, както и друг вид 
информация, свързана с дейността на страните, която представлява търговска тайна за 
тях. 
 
            4.  Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат една на 
друга във връзка с този договор, ще се правят в писмена форма и могат да се доставят 
лично или чрез препоръчано писмо, куриер или факс съобщение, изпращани както 
следва: 
 

• До ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Специализирано поделение „Българска филателия и 
нумизматика”, адрес гр. София, ул. Хайдушка поляна № 8, факс 02/ 9531826, 
e-mail: delovodstvo@bgpost.bg, на вниманието на Директора на СП 
„Българска филателия и нумизматика”. 

 
• До ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .........................................................................................., 

адрес: .................................................................................................., тел: 
................................, факс: .........................................., e-mail: 
........................................., на вниманието на .......................................................... 

 
           5. Двете страни определят следните свои представители, които да работят в тясна 
връзка при изпълнение на настоящия договор: 
 

• За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ............................................................................................... 
в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика”. 

 
• За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ......................................................... 

 
 
6. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат съответните 

разпоредби на действащото законодателство на Република България. 
 



7. Споровете по тълкуването и прилагането на този договор се решават по пътя 
на преговорите, а когато е невъзможно постигане на съгласие, същите се отнасят за 
решаване пред компетентния съд в Република България. 
 
 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по 
един за всяка от страните. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................    ................................................. 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ      За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
 
Ф. Живкова                  ................................ 
/Директор/         /............................/ 
 
 
 
 
 
 

   Съгласували:                                                                                                                 .. 
Зам. Директор „Финанси”: ............................ /К. Иванова/                                                    

                                                                                                                                                               
Зам. Директор „Производство”: ........................ /Б.Краджинова/ 

                                               
Изготвил гл. юрисконсулт:............................./М.Влахлийски/ 

 

 
  
 
 
 
 
 



Приложение № 6 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

 
Долуподписаният /-ната/          ____  
с лична карта № ____  , издадена на      от   
 , в качеството ми на _______________________ (посочете д ъжността) на  л
  ______________    (посочете фирмата на участника), 
ЕИК________________, със седалище и адрес на управление    
            - участник за изпълнение на обществена поръчка 
чрез публична покана с предмет: „Цялостно сервизно обслужване на 2 броя 
печатащи устройства „XEROX DP 135” в „Хибриден център” на Специализирано 
поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 
  1. Запознат съм със съдържанието на проекта за договор за възлагане на 
обществената поръчка. 
 

 2. Приемам посочените клаузи в проекта на договора.  
 
 
 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2013 г.                     Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                                               (подпис) 
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